
Het zonneboiler systeem van KTI-WTI is een perfecte keuze.
Zelfs in het Belgische klimaat kan een zonneboiler 60 tot 80% van uw 
warm water leveren. Bovendien wordt de installatie volledig verzorgd. 

BEURSACTIE 
zonneboilersysteem met leegloop principe

opbouw voor schuin dak

Inhoud van dit pakket 
   
 

 

  

 

 

 

Zonnecollectoren:

Bruto oppervlakte:

Zonneboiler:

VAILLANT : Europese marktleider in verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte technologieën.

2 x zonnecollector VFK 135 D
met leegloop principe

circa 5 m²

250 liter

Montagemateriaal:

Installatie: Inclusief 

Inclusief 

  

 

  2 x zonnecollector VFK 135 D

2.100€
NETTO 

TOTAAL*

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW.
De hierboven vermelde prijs is een indicatieve budgetprijs onder voorbehoud van subsidies 
door de regelgevende instanties. 
Intekenen kan tot 01/05/2019 via www.kti-wti.be zonder aankoopverplichting. 
Ook andere installaties op maat zijn mogelijk.
Deze beursactie is niet cumuleerbaar met andere acties, groepsaankopen en 
kortingen.

*

*

*

OOK IN ONS GAMMA : 

Voelerset

Solarpomp

Aansluitset

Digitale regeling

Zonne-energievloeistof

10 m geïsoleerde kopere solarleiding

Veiligheidsgroep 
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BEURSACTIE 
zonneboilersysteem met leegloop principe

 

* 2 x zonnecollector VFK 135 VD met leegloop principe
* bruto oppervlakte 5,02 m²
* hoogte 2033 mm
* lengte 1233 mm
* diepte 80 mm
* opstelling verticaal naast elkaar op pannendak
* 32 mm dik veiliheidsglas
* CFK-vrije thermische isolatie
* 10 jaar waarborg op de collector

* 1 x zonneboiler VIH S1 250 /4B
* inhoud : 250 l
* H/B/L : 1692/605/772 mm
* geëmailleerd stalen vat met anode 
  naverwarming door een solo- of 
  combi gaswandketel of elektrische 
  weerstand mogelijk.
* regelaar, hoogrendementspomp, 
  overdrukklep, vul-/aflaatklep
* solarcircuit fabrieksaf gevuld
* 5 jaar waarborg op de kuip

Voelerset

* hydraulische aansluitset
* bedieningsvoorschrift
* installatievoorschrift
* garantiekaart
* accesoires meegeleverd
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2 zonnecollectoren

Veiligheidgroep sanitair 7 bar

10 m geïsoleerde koper solarleiding 

Zonneboiler

Ingebouwde regeling met zonne-opbrengst


